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Q2 Waarom?
Beantwoord: 23 Overgeslagen: 17

# REACTIES DATUM

1 Het was een leerzame training met ervaren professionals die ons op een hoger level hebben
gebracht. Elkaar hebben wij versterkt tijdens de vele sessies die we als groep met elkaar hebben
beleefd waar vriendschap en eenheid door is ontstaan waarin elkaar de waarheid kon worden om
persoonlijk te groeien. Kortom een masterclass met persoonlijke ontwikkeling samen met
bouwbranche-genoten die je in je netwerk ook weer verder brengen en een gezonde frisse kijk
geven op de toekomst van deze mooie branche.

28-10-2017 16:59

2 leuke contacten, veel nieuwe prikkels en inzichten 26-10-2017 18:00

3 goede "tafelgasten' inhoudelijke workshops en kundige begeleiders die jezelf weer op het juiste
spoor kunnen zetten

26-10-2017 13:21

4 Veel geleerd en veel plezier gehad. Netwerk uitgebreid en veel kennis gedeeld. 25-10-2017 10:26

5 Veel geleerd door en met een groep mensen en sprekers 25-10-2017 9:03

6 De masterclass laat je in de spiegel kijken waardoor je werkt aan je eigen persoonlijk leiderschap 24-10-2017 12:54

7 Goede gesprekken met gelijk gestemden. 24-10-2017 10:40

8 Leuke groep gelijkgestemden (gelukkig bleken die er te zijn!) en op een goede intensieve manier
vanuit verschillende invalshoeken geprikkeld mbt toekomst bouw

23-10-2017 21:22

9 Leerzaam! Uitdagend en fijne sfeer. 23-10-2017 18:19

10 toen leuke onderwerpen 23-10-2017 9:17

11 enerverend 23-10-2017 7:50

12 Veel geleerd, uitgedaagd om nieuwe dingen te onderzoeken, nieuwe inzichten, goede combinatie
van opdoen van nieuwe algemene kennis en persoonlijke ontwikkeling.

23-10-2017 7:27

13 mooie groep met gelijkgestemden 23-10-2017 7:25

14 Ja, is wel lang geleden hoor. Een aantal inspirerende sprekers gehoord. 23-10-2017 6:41

15 het heeft een bredere blik gegeven op de (bouw) wereld 23-10-2017 6:32

16 Een leerzame ervaring met vele kijkjes in andermans keuken. Ook wat is het goed met
gelijkgestemden deze achtbaan in te gaan. Hier dus ook een interessant netwerk aan
overgehouden.

23-10-2017 6:27

17 Voegt kennis toe aan in een korte periode. 23-10-2017 6:23

18 veel geleerd en daar nog dagelijks iets aan! 22-10-2017 21:55

19 Interactie en mekaar aanscherpen. Tevens het uitkleden van jezelf, jezelf afpellen tot waar je wil
staan was erg confronterend

22-10-2017 15:47

20 De masterclass was qua opzet en inhoud een goede cursus met onderling goede cursisten en een
goede onderlinge sfeer

22-10-2017 14:11

21 Leerzame periode met 'lotgenoten' 22-10-2017 13:29

22 Veel geleerd. Vooral om te gaan met de weinige uren dat de week heeft om meer werk uit handen
te geven en beter te delegeren

22-10-2017 13:21

23 Inspiratie, gedrevenheid, delen van kennis en ervaring en contacten 22-10-2017 13:13
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Q3 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de groep?
Beantwoord: 27 Overgeslagen: 13

0,00%
0

0,00%
0

11,11%
3

59,26%
16

29,63%
8

27 4,19

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 gemotiveerde groep, aan elkaar gewaagd, uitdagend 26-10-2017 13:21

2 Hoog niveau en hoog saamhorigheidsgevoel. 25-10-2017 10:26

3 De groepssamenstelling was divers waardoor een vorm van kruisbestuiving ontstond. 24-10-2017 12:54

4 Meeste deelnemers hogere management functie met veel invloed in hun bedrijf 23-10-2017 21:22

5 Serieus, leergierig en ze stonden open voor verbetering 23-10-2017 7:53

6 Leuke, diverse groep. Draagt bij aan het leerproces van de masterclass. 23-10-2017 7:27

7 ? 23-10-2017 6:41

8 Voor mij 5 sterren. Met name de open houding van een ieder sprak mij enorm aan en de
bereidheid tot het delen van kennis en ervaringen

23-10-2017 6:27

9 Je leert heel veel nieuwe dingen in korte tijd 23-10-2017 6:23

10 Het was een diverse groep, mensen met verschillende achtergronden en doelen. 23-10-2017 6:07

11 Leuke diverse groep, waar ik zeker van geleerd heb 22-10-2017 21:55

12 Hadden een goed gebalanceerde ploeg met verschillende types 22-10-2017 15:47

13 Zijn allemaal lotgenoten waarmee heel goed te sparren is over dagelijkse problemen 22-10-2017 13:21

14 Divers 22-10-2017 13:13
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Q4 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van het programma?
Beantwoord: 26 Overgeslagen: 14

0,00%
0

0,00%
0

15,38%
4

65,38%
17

19,23%
5

26 4,04

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 diversiteit van de besproken onderdelen. Veel raakvlakken met de dagelijkse gaan van zaken
maar ook zeker onderwerpen/sprekers die je aan het denken zetten

26-10-2017 13:21

2 Divers en van zeer goed niveau 25-10-2017 10:26

3 Wanneer het programma een effect heeft op de persoonlijke ontwikkeling van een kandidaat
draagt het tevens bij aan de beoordeling van de kwaliteit van de opleiding.

24-10-2017 12:54

4 75% topsprekers met vernieuwende ideeën, mogelijkheid om zelf programma te beïnvloeden ook
top

23-10-2017 21:22

5 Erg divers 23-10-2017 7:53

6 ? 23-10-2017 6:41

7 veelzuidig en divers en ook werden we uit onze comfortzone gehaald. 23-10-2017 6:27

8 Er zaten een paar gast docenten bij die mij niet boeide. 23-10-2017 6:23

9 geen vijfsterren want er moet altijd iets te verbeteren zijn. 23-10-2017 6:07

10 verschillende belangrijke onderwerpen, goede afwisseling. Vooral de persoonlijke communicatie
onderdelen vond ik erg treffend en interessant

22-10-2017 21:55

11 opleiding is van hoge kwaliteit en interessante sprekers 22-10-2017 13:21

12 Out of the box 22-10-2017 13:13
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Q5 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de sprekers?
Beantwoord: 26 Overgeslagen: 14

0,00%
0

0,00%
0

15,38%
4

65,38%
17

19,23%
5

26 4,04

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 inspirend (meestal) uitdagend en vernieuwend 26-10-2017 13:21

2 -- 25-10-2017 10:26

3 Idem aan punt 4 24-10-2017 12:54

4 Zie vorige toelichting 23-10-2017 21:22

5 Out of the box; keer op keer wist de spreker je aan het denken te zetten 23-10-2017 7:53

6 ? 23-10-2017 6:41

7 Op een enkele spreker na allemaal Toppers en experts op zijn of haar gebied. Heel eerlijk met het
ene onderwerp heb je meer dan met het andere!

23-10-2017 6:27

8 Er waren hele goede sprekers maar ook hele slechte 23-10-2017 6:23

9 Geen saaie sprekers. Maar sprekers waar je ontzettend veel van leert en soms daardoor een
ander inzicht krijgt op zaken

22-10-2017 13:21
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Q6 Met hoeveel sterren beoordeel je de kwaliteit van de locaties?
Beantwoord: 26 Overgeslagen: 14

0,00%
0

3,85%
1

30,77%
8

42,31%
11

23,08%
6

26 3,85

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 prima voor de gelegenheid, verzorging van ontbijt, lunch en diner waren prima 26-10-2017 13:21

2 netjes en rustgevende omgeving. 25-10-2017 10:26

3 De locaties zonder goede "bar" voorziening en "minder" eten zijn ook als minder ervaren. 24-10-2017 12:54

4 Vd Valk en bouwhuis top, rest wat minder 23-10-2017 21:22

5 Geen erg bijzondere locatie, maar dat maakt wat mij betreft niet uit 23-10-2017 7:53

6 Prima verzorgd! 23-10-2017 7:27

7 ? 23-10-2017 6:41

8 Prima locaties de een beter als de andere! 23-10-2017 6:27

9 Het klooster vond ik alleen niks 23-10-2017 6:23

10 Als het budget het toelaat mogen de locaties iets chiquer 23-10-2017 6:07

11 Ook door het overnachten en daardoor intensieve dagen 22-10-2017 21:55

12 De locaties zouden centraal gelegen zijn alleen niet voor mensen uit noord Holland. 22-10-2017 13:29

13 Prima 22-10-2017 13:21
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Q7 Wat is je eindoordeel overall?
Beantwoord: 25 Overgeslagen: 15

0,00%
0

0,00%
0

8,00%
2

68,00%
17

24,00%
6

25 4,16

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 Een aanrader om de masterclass te volgen 28-10-2017 16:59

2 erg tevreden en leuk dat we als 1e lichting de ‘proefkonijnen’ mochten zijn 26-10-2017 18:00

3 Ik heb vooral weer mezelf uitgedaagd en hierdoor weer met missie/visie helderder gekregen. 26-10-2017 13:21

4 echte aanrader. 25-10-2017 10:26

5 Heeft mij overtuigd om een leven lang te blijven leren 24-10-2017 12:54

6 Ik heb er enorm veel van opgestoken en het heeft mijn ogen geopend! 23-10-2017 7:53

7 ? 23-10-2017 6:41

8 Voor mij absoluut een 5. Ik kijk er gewoon met een super gevoel op terug. De masterclas is voor
mij een waardevol puzzelstukje gebleken welke mede vorm en richting heeft gegeven in mijn
persoonlijke ontwikkeling.

23-10-2017 6:27

9 Ja echt top. Vooral Peter die man is zo goed. 23-10-2017 6:23

10 Top! Leuke tijd waar ik vaak nog aan terug denk 22-10-2017 15:47

11 Mij heeft het een ander inzicht gegeven 22-10-2017 13:21
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Q8 Kun je nog aangeven waarom je je indertijd voor de Masterclass hebt
aangemeld?

Beantwoord: 27 Overgeslagen: 13

# REACTIES DATUM

1 Persoonlijke groei in een branchegerelateerde omgeving 28-10-2017 16:59

2 Verbreding kennis management vaardigheden 27-10-2017 18:13

3 inspiratiebron 26-10-2017 18:00

4 structurele verbeteringen in mijn gedrag en werkhouding 26-10-2017 16:34

5 de punten die behandeld werden spraken me aan 26-10-2017 13:21

6 verbreding kennis en netwerk 25-10-2017 10:26

7 Was op zoek naar een 'korte', leerzame en bouwgerichte/bouwbrede scholing om mezelf verder te
ontwikkelen op managementniveau. De inhoud van de masterclass sprak me direct aan.

25-10-2017 9:03

8 Ik wilde mij zelf verder ontwikkelen 24-10-2017 12:54

9 Voorbereiding op managementfunctie binnen bedrijf 24-10-2017 10:40

10 Op zoek naar vernieuwing en uitdaging: rollercoaster 23-10-2017 21:22

11 Aanbod sloot aan bij wens 23-10-2017 18:19

12 nieuwe inzichten krijgen 23-10-2017 9:17

13 Ik zocht iets waarmee ik mijzelf in de breedte kon ontplooien. (en niet een "standaard" cursus
vanuit de bouw)

23-10-2017 7:53

14 netwerken, persoonlijke ontwikkeling in situationeel leiderschap 23-10-2017 7:50

15 Ik wilde graag een stap maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en nieuwe inzichten opdoen. 23-10-2017 7:27

16 ontwikkeling 23-10-2017 7:25

17 nee 23-10-2017 6:41

18 loskomen van het nu en inspiratie opdoen voor de toekomst 23-10-2017 6:32

19 Jong Bouwend Nederland 23-10-2017 6:27

20 Om te zorgen dat ik meer rust kreeg in mijn werk en niet continu andermans problemen ging
oplossen.

23-10-2017 6:23

21 Syto trok me over de streep. Omdat de Masterclass me veel praktijk voorbeelden zou bieden. 23-10-2017 6:07

22 behoefte aan een toename van kennis. Het was toen crisis, ik dacht hetzelfde te gaan doen als
een sporter, wanneer er geen wedstrijd is: trainen!!!

22-10-2017 21:55

23 Verfrissing 22-10-2017 15:47

24 Om vanuit de nieuwe leidinggevende rol te verbreden en te verdiepen. 22-10-2017 14:11

25 Ik wil blijven werken aan mezelf en de Masterclass heeft een bijdrage geleverd voor mijn
ontwikkeling

22-10-2017 13:29

26 Via promotie van aan deelnemer van het 1e uur. Hij heeft een boeiend verhaal aan mij verteld
over de opleiding waarbij ik mij nu zeker kan aansluiten

22-10-2017 13:21

27 Op zoek naar nieuwe inspiratie 22-10-2017 13:13
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Q9 Wat sprak je het meest aan in de Masterclass?
Beantwoord: 27 Overgeslagen: 13

# REACTIES DATUM

1 De kijk naar de toekomst en het pakken van kansen maar vooral de persoonlijke groei 28-10-2017 16:59

2 Module financieel 27-10-2017 18:13

3 nieuwe inzichten 26-10-2017 18:00

4 interactie met de groep, sessies met Peter 26-10-2017 16:34

5 interactie met de groep, de uitwerking van het eindonderwerp, verdieping in jezelf , en de spiegel
die je wordt voorgehouden.

26-10-2017 13:21

6 diversiteit van onderwerpen. 25-10-2017 10:26

7 Het gevarieerde programma waarbij alle facetten van de bouw zijn gepasseerd en waarbij je in
groepsverband samen de onderwerpen bespreekt en behandeld.

25-10-2017 9:03

8 Het maken van nieuwe vrienden die ook nog eens kritisch naar je eigen gedrag keken. 24-10-2017 12:54

9 Diversiteit 24-10-2017 10:40

10 Futuroloog-shopology-persoonlijke ontwikkeling-groepsdiscussies 23-10-2017 21:22

11 Toepasbaarheid 23-10-2017 18:19

12 vernieuwende onderwerpen 23-10-2017 9:17

13 De diversiteit aan onderwerpen en sprekers 23-10-2017 7:53

14 enerverend programma, afwisselend gebracht 23-10-2017 7:50

15 Diversiteit aan onderwerpen. Samen in een groep nieuwe kennis opdoen en ideeen ontwikkelen. 23-10-2017 7:27

16 kennisdeling in de groep 23-10-2017 7:25

17 ? 23-10-2017 6:41

18 samenzijn met gelijkgestemden 23-10-2017 6:32

19 de groep, de diversiteit van sprekers en dus inzichten uit ook andere branches en markten! 23-10-2017 6:27

20 Peter en de mede studenten 23-10-2017 6:23

21 De diversiteit aan onderwerpen, dat het continu doorgaat ook tijdens ontbijt en lunch. De vele
nieuwe inzichten

23-10-2017 6:07

22 Persoonlijke ontwikkeling, en een toename van communicatieve vaardigheden 22-10-2017 21:55

23 De les met acrobaten! Uit je comfortzone en met elkaar 22-10-2017 15:47

24 De sprekers en de behandelde onderwerpen 22-10-2017 14:11

25 Contact met medecursisten 22-10-2017 13:29

26 De hoge kwaliteit van de lesstof en maken van de eindpresentatie 22-10-2017 13:21

27 Diversiteit en out of the box aanbod, met (in)directe link naar de complexiteit van onze tak van
sport

22-10-2017 13:13

9 / 21

JBN & BBB Masterclass Alumni Enquete 1 SurveyMonkey



Q10 En wat kan beter?
Beantwoord: 25 Overgeslagen: 15

# REACTIES DATUM

1 Er waren sprekers bij die bleven hangen in hun presentatie waarbij de echte inhoud pas te laat
werd opgepakt en de echte discussie dat interessant werd pas plaatsvind toen de spreektijd ten
einde was

28-10-2017 16:59

2 Persoonlijke opdrachten 27-10-2017 18:13

3 locatie, meer reünie en verdere cursussen er na 26-10-2017 18:00

4 duidelijker eigen doelen als lijn in de masterclass houden 26-10-2017 16:34

5 kan ik niet zeggen, ik vond het prima 26-10-2017 13:21

6 finaciele spreker, was langdraderig. 25-10-2017 10:26

7 In sommige gevallen de communicatie voorafgaand aan een masterclass 25-10-2017 9:03

8 Zorgdragen voor een goed afsluitend programma op de zaterdagmiddag. Je moet met een
geweldig gevoel naar huis gaan.

24-10-2017 12:54

9 Iets minder woningbouw en wat meer infra 24-10-2017 10:40

10 TSM niet nodig, moet niet lijken op school met huiswerk 23-10-2017 21:22

11 Destijds communicatie mbt studiebelasting 23-10-2017 18:19

12 hoger en breder niveau groep 23-10-2017 9:17

13 Geen opmerkingen 23-10-2017 7:53

14 - 23-10-2017 7:50

15 weet ik zo niet 23-10-2017 7:25

16 niet te lang op bepaalde zaken blijven hangen 23-10-2017 6:32

17 destijds de begeleiding van de groepsopdracht! 23-10-2017 6:27

18 Ik vond het erg goed ja wellicht andere sprekers, maar je houd altijd sprekers die je meer of
minder aanspreken.

23-10-2017 6:23

19 Ik had het theorie deel (de opdracht samen) serieuzer willen oppakken en met elkaar willen
uitwerken.

23-10-2017 6:07

20 Wij hadden enkele onderdelen van TSM welke niet altijd even goed aansloten. overigens ben ik
nu de mba bij TSM aan het volgen. Het lag zeker niet aan TSM, maar aan de aansluiting tussen
beide.

22-10-2017 21:55

21 We hebben nog steeds niet de behandelde spullen ontvangen van de gastspreker over geldzaken
en de balans van een bedrijf

22-10-2017 15:47

22 Kan zo geen punten bedenken 22-10-2017 14:11

23 Veel is gericht op de bouw. Infra komt niet veel aan bod 22-10-2017 13:29

24 Dat weet ik eigenlijk niet achteraf 22-10-2017 13:21

25 Locatie keuze 22-10-2017 13:13
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Q11 Kun je ook zeggen wat je er achteraf aan gehad hebt?
Beantwoord: 25 Overgeslagen: 15

# REACTIES DATUM

1 Vooral leuke contacten aan over gehouden met inmiddels ook werkrelaties die hieruit zijn ontstaan 28-10-2017 16:59

2 Niet direct aantoonbaar, wel goed gevoel. Sterker. 27-10-2017 18:13

3 senioriteit voor bedrijf is toegenomen 26-10-2017 18:00

4 jazeker 26-10-2017 16:34

5 zie vraag 7 26-10-2017 13:21

6 Overall leerzaam in vele opzichten 25-10-2017 9:03

7 Inzicht in jezelf 24-10-2017 12:54

8 Zelfverzekerder in mijn werkzaamheden 24-10-2017 10:40

9 Bewustwording eigen kwaliteiten en vertrouwen dat onze generatie vernieuwing in gang kan
zetten

23-10-2017 21:22

10 Veel 23-10-2017 18:19

11 niet veel 23-10-2017 9:17

12 Ik probeer nu ook meer vanuit het perspectief vanuit de klant te denken; hoe kan ik hem / haar
ontzorgen?

23-10-2017 7:53

13 bewustwording van eigen handelen en doen 23-10-2017 7:50

14 Frisse blik op de sector en mijn eigen werk. Meer denken in mogelijkheden. Stap in persoonlijke
ontwikkeling.

23-10-2017 7:27

15 mooie nieuwe contacten 23-10-2017 7:25

16 dagelijks nog schik van, heeft de doelstellingen helder gemaakt 23-10-2017 6:32

17 Ik kijk er gewoon met een super gevoel op terug. De masterclas is voor mij een waardevol
puzzelstukje gebleken welke mede vorm en richting heeft gegeven in mijn persoonlijke
ontwikkeling.

23-10-2017 6:27

18 Wie heeft de aap. Dit zoit dagelijks in mijn systeem. Dit scheelt mij zoveel werk. 23-10-2017 6:23

19 Ben zekerder van mijn zaak, heb veel meer kunnen inbrengen in het opstellen van de
businessplannen en het heeft me veel inzicht gebruik in mezelf en de omgeving waarin ik werk.

23-10-2017 6:07

20 Dat is best wel veel, bijvoorbeeld de uitspraken van peter: wanneer je het op het gebied van
communicatie niet meer weet: kun je altijd nog eerlijk zijn :-). Vraag de klant: " wat moet ik doen
om u als klant te krijgen?" Durf te vragen!! Vragen Vragen. Wanneer je leidinggevende bent: geef
dan ook LEIDING!! etc.

22-10-2017 21:55

21 Inzicht en een frisse blik vooruit.. 22-10-2017 15:47

22 Nieuwe inzichten in wat er speelt en manier van samenwerken 22-10-2017 14:11

23 Onbewust gebruik je eea.ket dagelijks werk. Kaar belangrijk is vooral jezelf te blijven 22-10-2017 13:29

24 Het heeft mij persoonlijk inzicht gegeven op de plek waar ik toen en nu sta op de wereld. Vooral
het presenteren van mijzelf aan anderen

22-10-2017 13:21

25 Helderheid voor mezelf 22-10-2017 13:13
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Q12 Heeft de Masterclass je carrière beïnvloed?
Beantwoord: 26 Overgeslagen: 14

# REACTIES DATUM

1 Nee, maar wel groei in de functie 28-10-2017 16:59

2 Nog niet 27-10-2017 18:13

3 jazeker 26-10-2017 18:00

4 nee 26-10-2017 16:34

5 alles wat je doet heeft invloed op het verloop van de carrierre/leven dus ook deze masterclass
maar kan geen concreet voorbeeld geven

26-10-2017 13:21

6 Ja, andere (frisse) en bredere kijk op bouw. 25-10-2017 10:26

7 Nee (nog niet) :-) 25-10-2017 9:03

8 Ja 24-10-2017 12:54

9 Ja 24-10-2017 10:40

10 Ja, keuzes gemaakt mbt toekomst 23-10-2017 21:22

11 Onbewust maar ongetwijfeld 23-10-2017 18:19

12 niet veel 23-10-2017 9:17

13 Ik ben inmiddels doorgegroeid naar bedrijfsleider en mede eigenaar; het heeft naar mijn mening
wel degelijk invloed gehad op mijn carriere.

23-10-2017 7:53

14 Ik sta sterker in mijn schoenen 23-10-2017 7:50

15 Ongetwijfed. Ik ben doorlopend bezig mezelf te ontwikkelen. De Masterclass heeft hier
ongetwijfeld invloed op gehad.

23-10-2017 7:27

16 beetje 23-10-2017 7:25

17 elke ervaring heeft invloed op mijn carriere, ook deze 23-10-2017 6:32

18 JAZEKER! 23-10-2017 6:27

19 Mijn carierre niet de manier waarop ik mijn werk uit oefen wel. 23-10-2017 6:23

20 Moeilijk te zeggen, ik denk wel dat het sneller is gegaan door de Masterclass. 23-10-2017 6:07

21 vast! 22-10-2017 21:55

22 Ja ben gestopt in loondienst en een andere weg bewandeld 22-10-2017 15:47

23 Ja 22-10-2017 14:11

24 Onbewust zeker wek 22-10-2017 13:29

25 Een aanvulling op technieken van presenteren en het maken van opdrachten 22-10-2017 13:21

26 Ja 22-10-2017 13:13
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Q13 Heeft de Masterclass je privé-leven beïnvloed?
Beantwoord: 25 Overgeslagen: 15

# REACTIES DATUM

1 Ja, in mijn omgang met mensen luister ik nu meer naar wat ze ECHT te vertellen hebben 28-10-2017 16:59

2 Nee 27-10-2017 18:13

3 weinig 26-10-2017 18:00

4 nee 26-10-2017 16:34

5 nee, maar wel weer duidelijk gekregen dat prive het belangrijkste instrument is. Loopt dit goed
gaat het zakelijk ook wat makkelijker is mijn mening. (hoeft niet perse financieel beter te zijn
trouwens)

26-10-2017 13:21

6 Ja, positieve en enthousiaste vibe. 25-10-2017 10:26

7 Nee 25-10-2017 9:03

8 Ja, privé een fijner persoon geworden 24-10-2017 12:54

9 Ja 24-10-2017 10:40

10 Een beetje 23-10-2017 21:22

11 Onbewust maar ongetwijfeld 23-10-2017 18:19

12 nee 23-10-2017 9:17

13 Ja, je gaat anders denken. 23-10-2017 7:53

14 nvt 23-10-2017 7:50

15 Ja, in het zoeken naar de werk-privé balans. 23-10-2017 7:27

16 nee 23-10-2017 7:25

17 het heeft de zaken aangescherpt 23-10-2017 6:32

18 dat niet! Wellicht wel weer een stuk evenwichtiger geworden 23-10-2017 6:27

19 Jazeker ik kies nu meer voor mijn gezin 23-10-2017 6:23

20 Nee. Misschien luister ik een klein beetje beter... na de luistertest:) 23-10-2017 6:07

21 Nee 22-10-2017 15:47

22 Nee 22-10-2017 14:11

23 Nee 22-10-2017 13:29

24 Ja. Ik weet nu dat er meer is dan alleen werken. Ook voor mijn personeel. Ook naar hun luister ik
meer

22-10-2017 13:21

25 Ja 22-10-2017 13:13
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Q14 Zou je de Masterclass aanbevelen? En zo ja, hoe zou die
aanbeveling dan luiden?

Beantwoord: 25 Overgeslagen: 15

# REACTIES DATUM

1 Ja, het is een leerzame en leuke masterclass die bijna geen moeite kost 28-10-2017 16:59

2 Ja 27-10-2017 18:13

3 mooie kweekvijver om jezelf te leren kennen 26-10-2017 18:00

4 ja, kan een meerwaarde zijn 26-10-2017 16:34

5 ja, verrijking voor je eigen persoonlijke en zakelijke ontwikkeling 26-10-2017 13:21

6 Ja, ben je vernieuwend en wil je meer uit je werk halen, dan is de masterclass iets voor jou. 25-10-2017 10:26

7 Ja, het is een heel gaaf traject waarbij je veel van en met elkaar leert. Zowel over jezelf als over
zakelijke onderwerpen en de toekomst van de bouw.

25-10-2017 9:03

8 Voor alle toppers die zichzelf willen overstijgen 24-10-2017 12:54

9 Ja, geweldige kans om met gelijkgestemden over onderwerpen te praten die normaal niet snel aan
bod komen.

24-10-2017 10:40

10 Als je de olietanker BOUW mee wil helpen bijsturen naar een toekomst gebaseerd op vertrouwen,
transparantie en gezonde marges voor alle partijen dan moet je de masterclass gaan doen

23-10-2017 21:22

11 Zekers! Investeer in jezelf en verruim je horizon en deel kennis 23-10-2017 18:19

12 Jazeker! Deze masterclass geeft je energie, nieuwe inzichten en je gaat letterlijk en figuurlijk
buiten de kaders!

23-10-2017 7:53

13 ja. Doen! 23-10-2017 7:50

14 Een grote stap in je eigen ontwikkeling waaraan de groepsdynamiek een grote bijdrage levert! 23-10-2017 7:27

15 ja, doen 23-10-2017 7:25

16 wil je loskomen uit de sleur, laat je prikkelen 23-10-2017 6:32

17 JA. Ga de ontdekking aan met jezelf, maak gebruik van de kennis van anderen en laat je
verassen!

23-10-2017 6:27

18 Gewoon doen. 23-10-2017 6:23

19 Zeker... doe dat ook veelvuldig. De Masterclass biedt je inzicht in jezelf en de omgeving waarin je
werkt.

23-10-2017 6:07

20 Ja, de beste investering is in jezelf! Daar heb je je hele leven wat aan! 22-10-2017 21:55

21 Ja.. laat jezelf wakker schudden zodat je kan doen wat je wil doen. 22-10-2017 15:47

22 Ja, goede aanvulling op je carriere 22-10-2017 14:11

23 Zeker maar wel voor iemand die openstaat voor ontwikkeling. Anders is het zonde van de tijd 22-10-2017 13:29

24 Jazeker. 22-10-2017 13:21

25 Ja, inspiratie door informatie en delen van ervaringen met mensen in eenzelfde vakgebied 22-10-2017 13:13
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91,30% 21

8,70% 2

Q15 Vind je het leuk als we af en toe een reünie organiseren?
Beantwoord: 23 Overgeslagen: 17

TOTAAL 23

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 herinneringen ophalen, netwerk onderhouden en nieuwe kennis delen / opdoen. 25-10-2017 10:26

2 Hou het laagdrempelig met een thema 24-10-2017 12:54

3 Jaarlijks, ook belangrijk om met vernieuwing bezig te blijven en te blijven sparren 23-10-2017 21:22

4 Wel graag ruimer van te voren! 23-10-2017 18:19

5 met gelijkgestemden uit de masterclass hebben wij nog regelmatig een bijeenzijn 23-10-2017 6:32

6 Wel tijdig aangeven het liefst een half jaar tot een jaar vooruit op basis van een jaarplanning! 23-10-2017 6:27

7 Opzich heel leuk maar hier speelt factor tijd een rol. We zijn allemaal druk met van alles en nog
wat. De mensen die deze matsreclass volgen zitten in het MT hebben uitjes zakelijk doen nog wat
bij Jong bouwend nederland ga zo maar door. En is vaak ver rijden. Dus kiezen ze ervoor om niet
heen te gaan. Er is te veel.

23-10-2017 6:23

8 Er zitten deelnemers vanuit het hele land bij, die ontmoet je niet zoveel. 22-10-2017 21:55

9 Van mij hoeft het niet persee. Ook voor deze bijeenkomsten is het 1.5 a 2 uur rijden 22-10-2017 13:29

10 Per jaar, met de mensen van andere jaren heb je minder 22-10-2017 13:13

ja

nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

ja

nee
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8,70% 2

8,70% 2

17,39% 4

43,48% 10

21,74% 5

Q16 Op welke dag het liefst?
Beantwoord: 23 Overgeslagen: 17

TOTAAL 23

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
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29,17% 7

33,33% 8

33,33% 8

4,17% 1

Q17 En vanaf hoe laat het liefst?
Beantwoord: 24 Overgeslagen: 16

TOTAAL 24

Vanaf 16.00 uur

Vanaf 17.00 uur

Vanaf 18.00 uur

Vanaf 19.00 uur
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ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Vanaf 16.00 uur

Vanaf 17.00 uur

Vanaf 18.00 uur

Vanaf 19.00 uur
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33,33% 8

0,00% 0

4,17% 1

8,33% 2

54,17% 13

Q18 En waar het liefst?
Beantwoord: 24 Overgeslagen: 16

TOTAAL 24

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 niet echt een voorkeur, als er maar een intersante gast bij zit die je kan motiveren of iets kan
veranderen in je denken

26-10-2017 13:21

2 mag bij alle bovenstaande locaties, als het maar verfrissend is. 25-10-2017 10:26

3 Maakt mij niet heel veel uit. Zowel een project als een kantoorlocatie kunnen inspirerende locaties
zijn.

25-10-2017 9:03

4 Gewoon een "prikkelende" locatie; Dus bovenstaande locaties kunnen allen prima 24-10-2017 12:54

5 Of het clubuis, of een mooie locatie, zoals ook bij de masterclass gedaan is. 24-10-2017 10:40

6 maakt niet uit, geen kosten in rekening brengen! 23-10-2017 9:17

7 Geen voorkeur 23-10-2017 7:27

8 bij voorkeur in het midden van het land 23-10-2017 7:25

9 Alle genoemde opties zijn voor mij goed! 23-10-2017 6:27

10 Maakt niet uit hangt sterk van de reistijd af 23-10-2017 6:23

11 Afhankelijk van het onderwerp, of op locatie passend bij het onderwerp of een ander geschikt
onderkomen.

22-10-2017 14:11

Bij een
oud-deelneme...

Bij een
branche-vere...

Op een project

In het
clubhuis van...

Overige (geef
nadere...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Bij een oud-deelnemer op het bedrijf

Bij een branche-vereniging op kantoor

Op een project

In het clubhuis van De Bouwer & Partners

Overige (geef nadere toelichting)
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12 Geen voorkeur 22-10-2017 13:29

13 Centraal in het land 22-10-2017 13:21
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45,45% 10

54,55% 12

Q19 Tot slot, zou je een keer mee willen werken aan een
voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe deelnemers?

Beantwoord: 22 Overgeslagen: 18

TOTAAL 22

# OVERIGE (GEEF NADERE TOELICHTING) DATUM

1 maar ben wel druk bezet dus is altijd de vraag of het past 26-10-2017 13:21

2 -- 25-10-2017 10:26

3 Zou dit best willen, maar zie hiervoor momenteel geen mogelijkheden. 23-10-2017 7:27

4 Ik prijs jullie aan binnen de kern Duinstreek ik den dat dit prima is. 23-10-2017 6:23

5 maar ben wel erg druk... Het moet uitkomen 22-10-2017 21:55

6 Ligt aan de planning 22-10-2017 15:47

ja

nee
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Q20 Heb je verder nog opmerkingen of suggesties?
Beantwoord: 12 Overgeslagen: 28

# REACTIES DATUM

1 nee 26-10-2017 18:00

2 vooral inspirerende mensen blijven uitnodigen als gasten. 26-10-2017 13:21

3 geen opmerking 25-10-2017 10:26

4 Enquête was te lang.... 24-10-2017 12:54

5 Goede enquête 23-10-2017 18:19

6 Wel heel veel dezelfde vragen. Over het algemeen een nuttige cursus met nieuwe inzichten. Maar
je moet oppassen, dat je je eigen productiviteit niet vergeet. Dit blijft toch het belangrijkste.

23-10-2017 6:41

7 Succes! 23-10-2017 6:27

8 Nee niet echt goede vragen 23-10-2017 6:23

9 Een inhoudelijke trailer zou mensen meer inzicht van tevoren geven. 22-10-2017 15:47

10 Opzetten van een kennisbank, ontwikkelingen, delen van ervaringen, forum op een afgesloten
omgeving voor alle deelnemers.

22-10-2017 14:11

11 Nee 22-10-2017 13:29

12 Succes 22-10-2017 13:13
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